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bয্াক িবশব্িবদয্ালেয়র েসিমনার

সরকাির-েবসরকাির aংশীদারেt িনমর্াণিবিধ anসরেণর তািগদ

ভবন িনমর্ােণর েkেt সারা েদেশ ‘িবিlং িডজাiন েকাড’ pেয়াগ সmব হেল জাতীয়ভােব িনরাপtা িনি ত করা যােব।
সরকাির-েবসরকাির aংশীদারেt ei ভবন িনমর্াণিবিধ anসরণ করেল eর sফল েবিশ পাoয়া যােব।
গতকাল শিনবার bয্াক িবশব্িবদয্ালেয়র uেদয্ােগ েগােlন েসন্টাের আেয়ািজত eক েসিমনাের e aিভমত pকাশ করা হয়।
‘সীিমত সরকাির সmদ বয্বহার কের বাংলােদেশ িবিlং িডজাiন েকাড pেয়াগ’ শীষর্ক ei েসিমনাের সভাপিতt কেরন bয্াক
িবশব্িবদয্ালেয়র uপাচাযর্ সাঈদ সাদ আnালীব। েসিমনাের মূল pবn uপsাপন কেরন যkুরােTর sTাকচারাল pেকৗশলী o
সফটoয়য্ার েডেভলপার sেকামল েমাদক।
১৯৯৩ সােল বাংলােদশ nাশনাল িবিlং েকাড (িবeনিবিস) pণীত eবং ২০০৬ সােল হালনাগাদ করা হেলo eর pেয়াগ
হেচ্ছ খুবi কম। িবষয়িট uেlখ কের েসিমনাের বলা হয়, রাজধানী unয়ন কতরৃ্পk (রাজuক) বা সরকাির সংsা anেমািদত
েবসরকাির েপশাদার েগা ীর সেঙ্গ eকেযােগ িবিlং িডজাiন েকাড pেয়ােগর িবষয়িট িনি ত করেত পাের। e েkেt সরকাির
কমর্কতর্া সমnয়কারীর ভূিমকা পালন করেবন eবং anেমািদত েপশাদারেদর oপর aেনক দািয়t eেস যােব।
মূল pবেn েসিমনাের সরকাির-েবসরকাির aংশীদারেt িবিlং িডজাiন েকাড pেয়ােগর sফল তেুল ধের বলা হয়, eর মাধয্েম
সরকােরর slতম সmদ pেয়াজন হেব। আমলাতেntর o দালালেদর েদৗরাtয্ কমেব। মািলক o িনমর্াতা pিত ানgেলা
তােদর পছnমািফক েপশাগত pেকৗশলী-sপিতেদর িনেয়ািজত করেত পারেব। যার ফেল anেমাদন-pিkয়ায় সরকাির
কমর্কতর্ােদর eকচ্ছt pভাব কমেব। anেমািদত িবিভn েপশাজীবীর দkতা বাড়েব।
pবেn আরo বলা হয়, িবিlং েকাড anসরণ করেত হেব ধারাবািহক কােজর মধয্ িদেয়। sTাকচার বা কাঠােমা হেব eকজন
েপশাদার sপিতর মাধয্েম। eকজন েপশাদার কািরগির pেকৗশলী িভিtর (ফাuেন্ডশন) তথয্ েনেবন। eকজন পিরেবশগত
pেকৗশলী পেয়াবয্বsার নকশা করেবন। আেরক দল pেকৗশলী পুেরা নকশা পরীkা করেবন। িবdয্ৎ, গয্াস, পািনসহ েসবা
খােতর জn িবিভn সংsােক িনজs pেকৗশলীেদর মাধয্েম েসবা িনি ত করেত হেব। নকশা pণয়েনর সময়i িবিlং িডজাiন
েকাড anসরণ িনি ত করেত হেব। িনমর্াণকােজর সময় পিরকিlত নকশা anসরণ করা হেয়েছ িক না, তা েদখেত হেব।
eকজন মাঠপযর্ােয়র pেকৗশলী িনমর্াণ নকশা pেয়ােগর িবষয় তদারিক করেবন। পুেরা িবষয় িনমর্াণ পিরেবশেক িনরাপদ
করেব।
েসিমনাের সভাপিতর বkেবয্ uপাচাযর্ সাঈদ সাদ আnালীব বেলন, িনমর্াণ pেকৗশলীসহ িবিভn েপশাজীবীর মানিসক
পিরবতর্ন িনজ িনজ েktেক সমৃd করেত পাের। িকnt e েদেশর িডিgধারীরা তা মেন কেরন না। যkুরাT বা iuেরােপ
pেকৗশল, sাsয্ বা িশkােkেt eকজনেক pিতবছরi িডিg িনেত েদখা যায়। িকnt e েদেশ eকজন pেকৗশলী, িচিকৎসক বা
িপeiচিডধারী িdতীয়বার িডিg িনেত আgহী হন না।

ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা বা ছিব anমিত ছাড়া নকল করা বা an েকাথাo pকাশ করা সmণূর্ েবআiিন
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